
 السنة األولى متوسط  

 مالحظات ، اقتراحات  المستجدات مقارنة بالمخططات السابقة المقطع 

 حذف الموارد اآلتية :  01
 الحساب على المدد   -

 إنجاز عملية الضرب عموديا   -

 القسمة اإلقليدية و قواعد قابلية القسمة القسمة العشرية   -

 ) قسمة عدد عشري على عدد طبيعي ( 
 جمع و طرح وضرب كسور عشرية   -

 

 إضافة مورد اإلستعمال السليم للمصطلحات   - 02

 حذف المثلثات الخاصة   -

 إضافة إنجاز مثيل لمضلعات خاصة   -

 إضافة مقارنة مساحات   –حذف مساحة و محيط سطح مستو   -
 تغيير محيط دائرة بقرص   -

اللبس بين إنشاء سابقا و إنجاز   -

 مثيل حاليا  

 ماكان ضمني أصبح مصرح به   -

 إضافة تدوير عدد عشري   - 03

 التفصيل في القسمة اإلقليدية و قواعد قابلية القسمة   -

 إضافة تعيين حاصل القسمة المقربة إلى الوحدة   -

 

 تحويل منصف زاوية إلى مقطع آخر  - 04

 إضافة مورد التعرف على الدرجة كوحدة   -
 التصريح باستعمال المنقلة   -

يفضل تناول مورد منصف زاوية   

 بعد التناظر المحوري  

 بالتعرف على الكتابات الكسرية لعدد  الكسرإستبدال مورد حاصل القسمة و - 05

 حذف حاصل القسمة و نصف المستقيم المدرج   -

 حذف اخذ كسر من عدد   -

 حذف التعليم في المستوي   -

 

  تقديم مقطع التناسبية على مقطع المجسمات   - 06
  نفس الموارد   - 07

 :  متوسط  1للسنة اقتراح إجراءات تهدف إلى المرافقة الميدانية لألساتذة في تفعيل المخططات   

 اإلطالع على مخططات التعلمات للسنة الخامسة إبتدائي   -

 التام بالكتاب المدرسي د عدم التقي+  قراءة متمعنة للمنهاج  -

 السنة الثانية  متوسط  

 مالحظات ، اقتراحات  المستجدات مقارنة بالمخططات السابقة المقطع 

  حصر عدد طبيعي  أصبح حصر حاصل قسمة  - 01
الموارد )دراسة مراكز تناظر الشكال المالوفة , دراسة اشكال  حذف  - 02

 بسيطة تقبل مركز تناظر( 

 

  دون تغيير   - 03
  إضافة مورد )معرفة مجموع أقياس زوايا المثلث وتوظيفها(  - 04

 إستعمال اشكال هندسية بسيطة لتوظيف الحساب الحرفي  - 05
 غير واردة بهذه الصيغة في المخطط الجديد وجاءت كما يلي :       

 تطبيق قاعدة حرفية ,انتاج عبارة حرفية واتمام مساواة       

 

 مورد حول من المقطع السادس الى الرابع  - 06

 ) معرفة مجموع أقياس زوايا مثلث وتوظيفها في وضعية معطاة( 

لماذا لم تدرج متباينة  

 مثلث ؟ 
 إضافة المورد )التعرف على وضعية تناسبية    - 07

 تغيير مصطلح معطيات إحصائية الى سالسل إحصائية  -
 إضافة التمثيل نصف دائري  -

 

  مورد )حساب المساحة الجانبية لموشور قائم واسطوانة الدوران( إضافة  - 08



 السنة الثالثة متوسط  

 مالحظات ، اقتراحات  المستجدات مقارنة بالمخططات السابقة المقطع 

 حذف الموارد اآلتية :   01
 قاعدة اإلشارات ) الجداء(  -

 قاعدة اإلشارات ) القسمة (   -

 تنظيم و تبسيط حساب   -

 

  حذف إنشاء مثلث ) المتباينة المثلثية (   - 02

  دون تغيير   - 03
  حذف معرفة الوضعيات النسبية لمستقيم و دائرة   - 04

حذف حصر عدد موجب  مكتوب في الشكل العشري   - 05
 باستعمال التدوير إلى رتبة معينة  

 إضافة مقارنة عددين ناطقين   -

 

  دون تغيير   - 06
 حذف الموارد اآلتية :  07

 التعرف على الحركة المنتظمة   -

 توظيف التناسبية الستعمال وحدات الزمن   -

 تحويل وحدات قياس السرعة   -

 إستعمال المجدوالت   -
 ) كل ما يتعلق بالحركة المنتظمة (  

 

 

 السنة الرابعة  متوسط 

مالحظات ،   المستجدات مقارنة بالمخططات السابقة المقطع 

 اقتراحات 

 ال يوجد تغيير في هيكلة الموارد و كذلك الحجم الساعي   - 01

 حذف التوجيهات بخصوص أنماط الوضعيات   -
 

 حذف الموارد اآلتية :   02

 إنشاء زاوية هندسيا علمت إحدى نسبها المثلثية   -
 التوجيهات تخص المقطع   -

 ساعة  14سا إلى  16تغيير الحجم الساعي من   -

 

  بدون تغيير   - 03
 حذف التوجيهات   - 04

 سا   14سا إلى  17تغيير في الحجم الساعي من   -
 

قراءة و ترجمة وضعية يتدخل فيها مقدار معطى  ) تمثيل و  13في   7تكرار المورد  - 05
 بداللة مقدار آخر ( 

 )حل مشكالت بتوظيف جملة معادلتين (  2تغيير ترتيب المورد -

 ) من حل جملة معادلتين إلى تفسير حل جملة معادلتين (   10تغيير المورد   -
 حذف مشكالت النسبة المئوية و المقادير المركبة ولكنها مدرجة في التوجيهات    -

 

 حذف معرفة و إستعمال المقاطع المستوية   - 06

 حذف معرفة األثار على المساحة و الحجم )التكبير و التصغير (   -

  سا   18سا إلى  19تغيير الحجم الساعي من   -

 

 حذف إستعمال المجدوالت   - 07
 سا    6سا إلى  10تغيير الحجم الساعي من   -
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